
38. ŠPORTNE IGRE ZVEZE KLUBOV SLOVENIJE 

Letošnje tradicionalne športne igre Zveze klubov Slovenije so bile že 38-

te po vrsti. Tudi dobri rezultati, ki jih dosegajo naši športniki na teh igrah 

so postali tradicija. V vseh teh letih smo osvojili kar precej pokalov in 

medalj. A naše športnike ne krasijo samo odlični športni rezultati, temveč 

tudi srčnost, tovarištvo, pripadnost klubu in druge osebnostne lastnosti, na 

katere se opiramo ter v njih iščemo tudi vzore za prihodnost.   

Tekmovalci, spremljevalci in navijači smo se že v zgodnjih jutranjih urah, 

v četrtek, 24. maja 2018, zbrali in odpeljali v Ljubljano, novim zmagam 

naproti. Udeležili smo se športnih iger na katerih lahko sodelujejo članice 

in člani 15 klubov, ki delujejo v okviru Zveze klubov Slovenije.  

Sendvič in voda sta bila prvo okrepčilo, ki smo ga zaužili ob prihodu na 

športna polja. Ker tekmovalce kljub vsemu združuje neizmerna želja po 

uspehu in rezultatu so se razkropili po tekmovališčih. Vsak je želel biti 

najboljši, doseči najboljši rezultat. Eni so se znojili, spet drugi bistrili vid, 

tretji kravžljali možgane, naslednji želeli biti čimbolj precizni itd. Čas pa je 

neusmiljeno vrtel kazalce naprej.  

  

Okoli 12. ure je večina zaključila s tekmovanjem, le balinarji so še metali 

in izbijali krogle, v dvorani za namizni tenis pa so še kar naprej vihteli svoje 

loparje. V vmesnem času so nam postregli golaž. 

Okoli 13. ure je sledila razglasitev rezultatov. Predsednik Zveze klubov 

Slovenije Niko Jurišič je stopil pred udeležence 38. športnih iger, se jim 

zahvalil za udeležbo ter jim čestital za dosežene rezultate.  

Podpredsednika Zveze Zdenko Renko in Jožef Grah sta razglasila 

najboljše ter jim podelila medalje, pokale in praktične nagrade. 



Naši šahisti so ekipno zasedli 1. mesto. Danilo Kajnih na prvi deski in Mirko 

Slana na tretji deski sta med posameznimi šahisti dosegla 1. mesto. Karl 

Cojhter na drugi deski in Ivo Pev na četrti deski pa sta zasedla 2. mesto. 

  

V streljanju z zračno puško so naši športniki (Avgust Volšek, Peter Golob 

in Jože Majhenič) prejeli pokal za ekipno osvojeno 1. mesto. Peter Golob 

je med posamezniki zasedel 2., Jože Majhenič pa 3. mesto. 

  

V balinanju so športniki osvojili ekipno 2. mesto. 

 



Naša športnika v namiznem tenisu Milan Strgar in Jože Žižek sta osvojila 

ekipno 3. mesto.  

 

Tudi v kegljanju smo ekipno zasedli 3. mesto. 

 

Po končani svečanosti podelitve pokalov in medalj smo še družno stopili 

pred objektiv fotoaparata. In že je sledila vrnitev proti Mariboru. 

Športne igre smo zaključili s prijetnim druženjem, kjer je predsednik kluba 

Mirko Ploj, še enkrat predstavil dosežene uspehe na 38. športnih igrah. 



Vsem je izrekel zahvalo za trud in požrtvovalnost ter povedal, da je 

ponosen na »svoje« športnike ter njihove rezultate. 

  

Še kako se zavedamo, da šport predstavlja pomembno vez med članicami 

in člani kluba. Seveda pa je tudi konkurenca med klubi več kot dobrodošla. 

Številna udeležba naših športnikov in zastopanost v vseh tekmovalnih 

športnih disciplinah je dokaz, da želijo člani po svojih najboljših močeh 

prispevati k uspešnosti dela kluba tudi na športnem področju. Zato se 

vsem iskreno zahvaljujem! 

V klubu se zavedamo, da je pot do takih rezultatov dolga in naporna, a je 

na koncu vedno znova nagrajena z veseljem in ponosom.  

 

Zapisal in foto: Mirko Ploj 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


